Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

Aquest estiu ha estat molt dolorós per a nosaltres. El trasbals
que hem viscut ens ha de fer créixer en la fe, l'esperança i
l'amor. La Carme era una creient compromesa i que duia a
bon port els seus propòsits, sempre amarats d’honestedat,
per a fer avançar el Regne de Déu. Hi dedicava el seu temps,
que és el bé més preuat, la riquesa més gran que tenim els
humans.
En aquest espai, us convido a reflexionar sobre el Regne de
Déu des dels Evangelis Sinòptics, escrits durant el primer
segle del cristianisme. Us en dono les tres versions, Mateu,
Mt. 13,31-32
Amb el Regne del cel passa com amb
el gra de mostassa que un home va
sembrar en el seu camp: la mostassa
és la més petita de totes les llavors;
però, quan ha crescut, es fa més gran
que les hortalisses i arriba a ser un arbre;
fins i tot vénen els ocells del cel a fer
niu a les seves branques.

Marc i Lluc, així en tindreu una visió de conjunt = sinopsi.
El meu desig és que el gra de mostassa germini, perquè el
Regne de Déu és vagi escampant pel nostre món fins que la
vida estigui plena del Déu de Jesucrist.
La Carme s'ho creia i s'hi dedicava. Nosaltres, els seus amics,
també ens hi esforcem, car creiem el mateix. Aquest és el
millor reconeixement i homenatge que podem fer a una
cristiana de soca-rel.

Mc.4,30-32
A què compararem el Regne de Déu?
Amb quina paràbola en podríem parlar?
És com quan sembren un gra de
mostassa, que és la més petita de totes
les llavors de la terra; però, un cop
sembrada, va creixent i arriba a fer-se
més gran que totes les hortalisses, amb
unes branques tan grosses que els ocells
del cel fan niu a la seva ombra.

Lc.13, 18-19
Jesús deia:
A què s'assembla el Regne de Déu? A
què el compararé? És com un gra de
mostassa que un home va sembrar en
el seu hort. Va créixer i es va fer un
arbre, i els ocells del cel van fer niu a
les seves branques.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

Ara i aquí
Tenim a les mans el número 75 d'AIGUA VIVA,
que vol convidar-nos a vivenciar, un cop més, el
seu contingut.
Hem fet el camí de l'estiu amb sols
generosos i tertúlies esperades. Hem
carregat piles culturals i emocionals
amb desitjades sortides. Hem pogut
llegir bells articles com el de Phil
Bosmansque aquí us volem fer
arribar.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Actualitat:

La tardor, truca a la porta. La frescor
matinera ben aviat donarà la mà a l'airet
de les nits. Ens replegarem a casa i
aprofitarem per llegir i reflexionar...

Ahir al vespre, el meu pare i jo estàvem asseguts al sofà de casa parlant de les coses de la
vida.
Ell, s'interessava pels meus estudis, pel començament del curs, pels companys i professors.
La conversa ens va portar cap a termes cabdals i va sortir la vida i la mort, les malalties
terminals i l'eutanàsia.
Amb l'esclat de la meva joventut li vaig dir amb veu imperiosa:
Pare, si algun cop em veus en estat vegetatiu, depenent de màquines, no permetis que estigui
viu:
Si em veus en aquest estat, desendolla els artefactes que em mantenen viu.
M'ESTIMO MÉS MORIR !
Llavors, el meu pare em mirà, s'aixecà del sofà amb cara d'admiració i ... va desendollar el
Televisor, el DUD, el Cable, Internet, la PC, el mp4, la PlayStation, i el telèfon!
PER POC, M'AGAFA UN INFART !!!

«LA CRISI: CATÀSTROFE O SORT ?

LES ORENETES
Quan les fulles dels arbres
se van marcint,
si no rodolen seques
per los camins;
quan ja la rosa blanca
falta al jardí,
de neu per aparèixer
en algun cim;
quan arriba l'Octubre
deixant llurs nius
totes les orenetes
a mils a mils

sobre un arbre s'apleguen
en gros meeting.
Al ser allí aplegades
llencen un crit:
-N'és arriba l'hora,
nos cal partir
vers lo sol que s'allunya
d'aquest país.
Rient allà ens esperen
lo Maig i Abril.
Qui hi vol venir amb nosaltres?
Qui hi vol venir?

Fragment del poema “Les orenetes” de Jacint Verdaguer
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La paraula “crisi” és un vell terme grec. D'origen
significa “discriminació, veredicte, judici”. Podríem
dir tanmateix que la crisi, la que ens perjudica,
s'assembla també als dolors de l'infantament. És un
signe. I podria ser un advertiment.
La migranya i les contrarietats,
la cara de pomes agres
després de les disbauxes de la nit passada, són un
advertiment.
El mal de ventre ens avisa
que hauríem de nodrir-nos d'una altra
manera
La crisi d'Occident es presenta també
com una mena de “mal de ventre”
ja que hem estat ben saturats de béns
materials.
Ella amaga la vertadera crisi,
que és la misèria espiritual, la pobresa
de cor.
El poder adquisitiu i el consumisme estan
de baixa.
Tenim menys diners per als béns de luxe.

Això és una catàstrofe o és una sort?
Avui dia hom es lamenta de la crisi i els seus mals.
Però durant molts anys no ens hem pas
commogut davant la fam del món i els seus
milions de víctimes, mentre nosaltres
acaparàvem quantitats increïbles de
carn i de mantega i malgastàvem
fortunes en una cursa folla
d'armaments.
Hi ha dues sortides de la crisi:
O bé correm cap a la catàstrofe,
si els més rics -sols o juntsabusen de la força per defensar
els seus interessos i privilegis.
O bé optem per l'alliberament,
i renunciem al sistema
que no té en compte els febles i els indefensos
i legalitza la culpabilitat dels poderosos.
Sí. La crisi pot ser una sort. Ens fa reflexionar en els
veritables valors de la vida i ens fa escollir el que de
debò és important. ¿Seguiran els rics recolzant-se en
els seus privilegis? Els individus, ¿seguiran traient el
fetge per la boca per tal de preservar les seves joguines
de luxe? I tots nosaltres, ¿seguirem contaminant i
empestant el nostre món? ...
O bé viurem d'una altra manera,
més senzillament,
més naturalment,
més sòbriament,
més humanament?
¿Viurem -ja era hora- a la mida de
l'home
i fins i tot de l'home feble?
Perquè tothom mereix consideració,
fins i tot l'infant i el vell, el malalt i
el pobre.
La crisi, amb les seves restriccions,
¿ens ensenyarà a eixamplar els nostres
horitzons?»
PHIL BOSMANS
M. Teresa Quintana

Es fa saber ...
PARRÒQUIA

A cura d’Anton Bru i Borràs

Demografia (període de St. Joan a Sta. Creu)
(Nota: A la llista de 1a Comunió del número anterior, ha de
constar el nom d'Adam Culleré Mònico. Com en d'altres
casos anteriors, sentim l'oblit i en demanem disculpes).
Baptismes: 19-07-09 Aina Giménez Roset
06-09-09 Mariona Lana Perera
Casament: 27-06-09 Jordi Vila Argilés amb
M.Victòria Vidal Vives,
ambdós d'Arbeca.
18-07-09 Sergio Roman González amb
Yolanda Fernández Ortiz,
ambdós d'Arbeca.
Exèquies:

02-07-09 Consol Vallverdú Pastó, 79 anys
05-07-09 Antoni Vidal Teixidó, 94 anys
11-07-09 Josep Serra Safont, 74 anys
19-07-09 Dolors Miret Monells, 95 anys
27-07-09 Carme Giné Bernat, 55 anys
06-08-09 Francesc Bofarull Galitó,91 anys
19-08-09 M. Carmen de Nicolás Benito, 85 anys
28-08-09 Raquel Vidal Homs, 78 anys
05-09009 Baptista Sans Sans, 81 anys

Acció Pastoral
Culte:
• 11-07: Missa vespertina en la celebració dels 80 anys de
Mn. Anton, amb “xocolatada” posterior a la plaça del Toll.
Hi van assistir també una bona representació de la parròquia
de Belianes i àdhuc de la dels Omellons.
• 13-07: Rebem la visita de treball d'uns restauradors en
conveni amb la Generalitat, de cara a l'esperada restauració
de “l'Altar de les Maries”
• 18-07: El Sr. Arquebisbe administra el Sagrament de la
Confirmació als vuit adolescents que consten a la demografia
del número anterior d'Aigua Viva.
• 01-08: Comencen, a petició de Mn. Manel, dues monitores
més de cant litúrgic.
• 04-09: Per raó d'una reunió dels capellans amb el Sr.
Arquebisbe, els seglars es reparteixen el servei de portar la

Comunió als malalts.
• 06-09: Comença la Novena de la Santa Creu com de
costum, Mn. Manel creu que caldria enriquir-la amb una
reflexió adient per a cada un dels nou dies. L'assistència es
manté, i això és molt positiu. Les dues conferències d'aquest
any van ser: la de Jesús Elies, amb el tema “Coses de la
nostra església parroquial”, i la de Mn. Miquel Barberà, amb
el tema “La Caritat en la Veritat”, que va ser un comentari
a l'Encíclica del Papa Benet XVI.
• Aquest mateix dia 6, no hi va haver missa major al matí,
perquè l'Eucaristia va ser a la tarda amb celebració baptismal,
tal com es fa, també, a l'octava de Pasqua.
Catequesi, Càritas i Voluntariat:
• En aquest període de Sant Joan a Santa Creu, no hi ha
notícies especials en aquests apartats, per ser temps de
vacances.
Corals:
• La Coral “l'Harmonia” ha participat en el casament de
Jordi i M. Victòria (27-06), a les festes majors d'Arbeca (1508) i l'Espluga Calba (23-08), i a la Diada de Catalunya (1109).
• La Coral Infantil “l'Encís” frueix de l'estada habitual al
Càmping de Prades, amb concert inclòs, L'estada va ser del
31 de juliol al 2 d'agost.
Economia:
• El dia 22 de juliol, Mn. Manel, amb Mn. Anton, Jesús Elies
i el delegat de les finques dels Benifets parroquial, Salvador
Elies Vidal, va fer la visita, que ja havia demanat temps enrere,
per tal de conèixer un patrimoni que no deixa de ser un bon
ajut a l'economia parroquial.
• La mitjana de les Col·lectes habituals d'aquest últim període
entre juny i setembre (Novena i Càritas apart) és de 95,68
Euros.
Relacions:
• 25-07: Aplec de Sardanes a la plaça del Toll. En atenció
a aquest aplec, la parròquia no fa la conferència habitual de
Sant Jaume, i li obre l'Abadia per serveis.
• 17-08: Concert Líric a l'Església, organitzat per la Regidoria
de Cultura, dins el programa “Música als Castells”. Va ser
una delícia de concert. Els assistents, que omplien l'església,
van expressar amb forts aplaudiments la seva sorpresa i
admiració pel repertori i la qualitat de les obres.
• 04-09: Mn. Manel, Mn. Anton i la Rosa M. van rebre la
invitació i van assistir a la “Nit de foc” dels Vilars, i a la
inauguració del Portal del Castell cinc dies després.

ARXIPRESTAT
A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó

Ja se sap que a l'estiu tots
portem desordre. Al setembre
ens tornem a situar cadascú
en el seu lloc. Aquest exemplar
de l'Aigua Viva ha de recollir
l'activitat entre St. Joan i mig
setembre i entre aquestes dates
només hem celebrat la reunió
de final de curs -el 17 de junydel Consell de Pastoral
Arxiprestal junt amb els
capellans, que consisteix en

una pregària a la capella del Santíssim a Arbeca, i a continuació
el sopar de germanor. I, ara, tot just hem iniciat la tasca del
nou curs, la reunió dels preveres i laica amb missió pastoral
a Belianes amb el Sr. Arquebisbe, el 4 de setembre, per
començar a posar fil a l'agulla.
Deixeu-me que aprofiti l'ocasió per donar-vos una visió del
que és l'arxiprestat. És un nivell de treball d'Església molt útil;
fa possible que tinguem accés, prop nostre, a experiències
i formació que la parròquia sola no podria oferir. És allò de
què, la unió fa la força. Ajuda a totes les persones responsables
de les parròquies a obrir els horitzons per tal de treballar en

conjunt. I a través de la relació que comporten les activitats
que es fan junts, ens animem els uns als altres, creem lligams,
aprenem a coordinar-nos i tot això va fent possible el més
important: neix un sentiment real de comunió dels uns

amb els altres.
Us animo a participar aquest curs de les activitats que
l'arxiprestat organitzi. Estarem tots molt contents d'acollirvos!

OPINIÓ
Mossèn Anton, un jove de 80 anys
En complir Mossèn Anton vuitanta anys és gratificant fer un
repàs de la seva vida entre nosaltres. Recordo quan va arribar
a Arbeca fa un grapat d'anys per fer-se càrrec de la Parròquia.
Era un mossèn jove i enèrgic, un avançat del seu temps, que
va trasbalsar la vida espiritual dels parroquians. Res podia
ser convencional, res podia ser com abans; calia aplicar les
recomanacions del Concili vaticà II com fos i fer-ho d'una
manera conscient i total, sense concessions personals ni
institucionals. Les seves homilies eren sempre colpidores,
tots ens sentíem interpel·lats d'una manera o altra. Tanmateix
era un rebel institucional i aquest era un dels trets que més
m'agradaren del mossèn.
Al llarg dels anys ha mantingut la mateixa energia i força
vital, la mateixa prèdica profunda i gens estàndard. Les seves
homilies importants, no des de punt de vista sociolingüístic
com les d'Organyà, sinó des del punt de vista espiritual.
Teologia profunda que ha anat evolucionant al cap dels anys
cap a una espiritualitat oberta.
Evolució que en aquests darrers anys ha esdevingut una
espiritualitat transconfessional en la que, personalment, m'he
sentit molt identificada pel procés d'aprenentatge que des de
la mort de la nostra filla Maria he anat aprenent. Espiritualitat
ensenyada per pensadors com Willigis Jaëger i Xavier Melloni
i també per Mossèn Anton, doncs. És l'espiritualitat no dual,
és a dir la creença en un Déu exterior a nosaltres premiador
i castigador; sinó una religiositat d'unicitat amb Déu, basada

en la creença que tots formen part de Déu i alhora Déu és
a l'interior de cadascú de nosaltres. Aquesta evolució de la
teologia del mossèn és un indicador que segueix sent un
religiós avançat al seu temps. És un dels trets que ara més
m'impressionen d'ell.
Per tot plegat, necessitem seguir comptant amb la presència,
l'energia i la força vital de Mossèn Anton, un jove que el mes
de juliol ha fet vuitanta anys.
Necessitem també, donar-li les gràcies. Gràcies per compartir
la vida amb tots nosaltres i per fer-nos partícips de la creença
en una vida espiritual potenciadora, positiva i eterna.
M. Carme Sans Moyà

Vivències
El meu viatge a la terra de Jesús
Després de molts anys d'esperar, aquest estiu he pogut fer realitat un gran somni:
anar a Terra Santa. Encara avui, que ja fa uns quants dies que he tornat, no
m'ho acabo de creure. Necessito una mica de temps per pair aquesta experiència.
Aquest lloc és tan especial ! Durant 10 dies hem fet un pelegrinatge, seguint
les petjades de Jesús. Vam començar el nostre itinerari pel Sud del país, després
per l'Est i pel Nord i el vam acabar pel Oest (retornant al nostre estimat Mar
Mediterrani). Hem visitat els llocs més emblemàtics:
-A Jerusalem: l'Esplanada del Temple, la Via Dolorosa, el Sant Sepulcre, l'hort
de Getsemaní, el Cenacle ...
-Betlem, Ein Kerem, Jericó, Cafarnaüm, Natzaret, Canà.
Hem contemplat vistes panoràmiques molt boniques, hem passejat en barca
pel llac de Tiberiades, ens hem banyat al Mar Mort i hem agafat aigua del riu
Jordà. Però el que més m'ha impressionat de tot és: la lectura de la Bíblia i les
misses que hem celebrat en els llocs concrets dels esdeveniments: al Calvari, a
la cova dels Pastors, a la muntanya de les Benaurances ... Em feia esborronar
la pell! Jerusalem és una ciutat considerada sagrada per les tres religions
monoteistes: la jueva, la cristiana i la musulmana.
Ja m'acomiado com fan els jueus:
Shalom, el proper any ens veiem a Jerusalem !
Tere Linares

